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 العالء وأب العالمة المحدث  ألفھ "التنبیھات الحسنة على حدیث التوسعة یوم عاشوراء"ھو كتاب وعنوان ال
  .1138 ت - إدریس بن محمد العراقي الفاسي

  
بالبحث على لكن  .وأما اسم المؤلف فلم أجد سبیال لمعرفتھ ھناك، مؤسسةال أما عنوان الكتاب فمذكور في موقع

 الشیخ حمید بن بوشعیب العقرة الھاللي البیضاوي من خالل الئحة الكتب التي حققھا رفتھمعإلى لت وصتالشبكة 
  : )انظر الرابط التالي ( 
  

135531046625376=id&214309118747568=fbid_story?php.permalink/com.facebook.ar-ar://https  
  

  :  ما كتب على ذلك الرابطوھذا نص
  

  .ھو الشیخ األریب الحبیب حمید بن بوشعیب العقرة الھاللي البیضاوي المغربي
  . المغرب-بمدینة الدار البیضاء ) م1973(من موالید سنة 

  .أستاذا للتعلیم الثانوي التأھیلي: المھنة
  
  

  :یةشھاداتھ العلم
  
  ).م1996سنة  (- الحي الحسني -) ابن الھیثم( بثانویة -) شھادة الباكلوریا في اآلداب العصریة(حاصل على . 
 كلیة الحدیث الشریف والدراسات -) بالمدینة النبویة( من الجامعة اإلسالمیة -) اإلجازة العالیة(حاصل على . 

  ). م2001سنة (-اإلسالمیة 
 تخصص الحدیث -) ابن مسیك( بكلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة -) ات العلیا المعمقةدبلوم الدراس(حاصل على . 

  ).م2006سنة  (-والفقھ بین الروایة والدرایة في المدرسة المالكیة 
 تخصص الحدیث -) ابن مسیك( بكلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة -) شھادة الدكتوراه في اآلداب(حاصل على . 

  ).م2011سنة  (-والفقھ 
  

  :شھاداتھ المھنیة
  

  ).م2003سنة  (- تخصص التربیة اإلسالمیة -) بتطوان (-) دبلوم المدرسة العلیا لألساتذة(حاصل على 
  

  :سیرتھ العلمیة
  

  :درس على أیدي علماء أجالء من أھل السنة ومن أبرزھم
لذین تأثر بھم، وقد درس علیھ  وھو من أھم الشیوخ ا-حفظھ اهللا-) عبد المحسن بن حمد العباد( العالمة المحدث -

  .المجلد األخیر من سنن النسائي ومعظم سنن أبي داوود وشرح مقدمة ابن أبي زید القیرواني
  . درس علیھ شرح األصول الثالثة-حفظھ اهللا-)صالح بن فوزان آل فوزان( الشیخ العالمة -
 من كتاب الوابل الصیب البن القیم،  درس علیھ بعضا-حفظھ اهللا-) ربیع بن ھادي المدخلي( الشیخ العالمة -

  .ومختصر السیرة للشیخ محمد بن عبد الوھاب
  . درس علیھ بعضا من سنن أبي داوود والنسائي-حفظھ اهللا-) محمد بن ھادي المدخلي( الشیخ -
درس علیھ بعضا من صحیح األدب المفرد، وكتاب فقھ األدعیة ) عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد( الشیخ -
  .ألذكار لھوا
  . درس علیھ نیل األوطار للشوكاني-حفظھ اهللا-) محمد ضیاء األعظمي الھندي( الشیخ المحدث -
  . درس علیھ مادة الجرح والتعدیل-رحمھ اهللا-) عبد العزیز آل عبد اللطیف( الشیخ المحدث -
ة لشیخ اإلسالم، والقواعد  درس علیھ التدمریة، والعقیدة الواسطی-حفظھ اهللا-) محمد خلیفة التمیمي( الشیخ -

  .المثلى للشیخ بن عثیمین
  .درس علیھ القواعد النورانیة لشیخ اإلسالم ابن تیمیة) سلیمان الرحیلي( العالمة -



 درس علیھ شرح العقیدة الطحاویة البن أبي العز الحنفي، -حفظھ اهللا-) إبراھیم بن عامر الرحیلي( العالمة -
  . للمزنيوشرح السنة للخالل، وشرح السنة

  . درس علیھ شرح عمدة األحكام-حفظھ اهللا-) محمد المختار الشنقیطي( الشیخ -
  

 في المسجد الحرام في كل من التفسیر -رحمھ اهللا-) محمد بن صالح العثیمین(كما استفاد من حلقات العالمة 
  .وشرح عمدة األحكام

  
 عند زیاراتھ لھ خالل وجوده ببیتھ -رحمھ اهللا-) عبد العزیز بن باز(واستفاد كذلك من اللقاءات العلمیة للشیخ 

  .-رحمھ اهللا-بالعزیزیة بمكة في شھر رمضان وموسم الحج بمكة ومسجد 
  

  :إجازات أھل العلم العلمیة لھ
  

  :لھ بعض اإلجازات الحدیثیة ومنھا
  
  .-حفظھ اهللا-الھندي ) عبد اهللا مراد( إجازة الشیخ المحدث -
  .-حفظھ اهللا-الھندي )  ضیاء األعظميمحمد( إجازة الشیخ المحدث -
  .-حفظھ اهللا-) حمدي بن عبد المجید السلفي( إجازة الشیخ المحدث -
  .-حفظھ اهللا-المغربي ) محمد األمین بوخبزة( إجازة الشیخ العالمة -
  .-حفظھ اهللا-المغربي ) عبد الرحمن بن عبد الحي الكتاني( إجازة الشیخ -
  

  :تزكیات أھل العلم لھ
  

  :حصل على تزكیات من بعض العلماء أمثالوقد 
  .-حفظھ اهللا- الشیخ العالمة عبد المحسن بن حمد العباد -
  .-رحمھ اهللا- الشیخ العالمة حماد األنصاري -
  .-حفظھ اهللا- الشیخ إبراھیم بن عامر الرحیلي -
  .-حفظھ اهللا- الشیخ عبد الرحیم القشقري -
  .-حفظھ اهللا- الشیخ إبراھیم نور سیف -
  . مدرس علوم القرآن بالمدینة-حفظھ اهللا- الشیخ عبد اهللا الشنقیطي -
  

  :إھتمامھ بمجال تحقیق التراث
  
  

  : باالعتناء بمجموعة من المخطوطات-حفظھ اهللا تعالى -قام 
  

  :المطبوع منھا 
  
ت ) (للعالمة عبد الرحمن بن محمد النتیفي البیضاوي (- حكم السنة والكتاب في وجوب ھدم الزوایا والقباب -) 1

  ).م2011سنة  (- المغرب - طبع دار الجیل -) م1966 - 1385
  .)م2011سنة  (- المغرب - طبع دار الجیل -) للمؤلف نفسھ (- القول الفائز في نفي التھلیل وراء الجنائز -) 2
 - طبع دار الجیل -) للمؤلف نفسھ (- أوثق العرى في تحقیق األحكام المتعلقة بالشورى - تقدیم لكتاب -) 3

  ).م2011سنة  (-المغرب 
  

  :التي لم تطبع
  
 وھو - دراسة وتحقیق -) 422ت  (-) لجعفر بن محمد المستغفري (- الزیادات على المؤتلف والمختلف -1

  ).عة اإلسالمیة بكلیة الحدیث الشریفبالجام) بحث اإلجازة(موضوع 
 وھو - تقدیم وتحقیق -) 722ت  (-) لرضي الدین الطبري (- المنتخب في الملخص في علم الحدیث -2
  ).موضوع دبلوم الدراسات العلیا المعمقة(
 -یق  تقدیم وتحق-) 734ت  (-) لتاج الدین عمر بن علي الفاكھاني (- ریاض األفھام في شرح عمدة األحكام -3

  ).موضوع شھادة الدكتوراه(وھو 
  ).ابن عبد البر(للحافظ ) األجوبة الموعبة عن األسئلة المستغربة( كتاب -4
  



  ).1138ت  (-) أبي العالء إدریس بن محمد العراقي الفاسي( االعتناء بمؤلفات العالمة المحدث -5
  

  :ومما انتھى منھ 
  
  :مجموع یضم رسائل حدیثة وھي• 
  
  .رقوم على حدیث أصحابي كالنجوم الدر الم-) أ
  . رفع االلتباس في ما ورد في القیام للناس-)ب
  . رفع اللبس عن حدیث إحیاء اللیالي الخمس-)ت
  .التنبیھات الحسنة على حدیث التوسعة یوم عاشوراء -)ث
  . تخریج حدیث التكبیر بعد قراءة سورة الضحى-)ج
  ".فھو أقطع) بسم اهللا الرحمن الرحیم(كل أمر ذي بال ال یبدأ فیھ بـ" طرق حدیث -)ح
  . مختصر الآللئ المصنوعة في األحادیث الموضوعة-)خ
  
  
  ).1385ت  (-) عبد الرحمن بن محمد النتیفي( العمل على تحقیق تراث العالمة -6
  

  :ومما انتھى منھ
  
  ).م واإلفطارتوجیھ األنظار لتوحید المسلمین في الصو( إظھار الحق واالنتصار في البحث مع صاحب - أ
  . اإلرشاد والتبیین في البحث مع شراح المرشد المعین-ب
  . ال یرى بعد وفاتھ یقظةصلى اهللا علیھ وسلم االستفاضة في أن النبي -ت
  . اإلرشاد و السداد في فضل لیلة القدر على لیلة المیالد-ث
  . كشف الخدر فیما ورد من الھرج في زكاة الفطر-ج
  .على من خصص أزواج النبي بآیة الحجاب كشف النقاب في الرد -ح
  

  .وغیرھا من مؤلفاتھ التي ذكرھا في ترجمتھ في كتبھ المطبوعة
  
 باالشتراك مع -) محمد میارة الفاسي( للعالمة -) الدر الثمین في شرح المرشد المعین( العمل على تحقیق -7

  ).عبد اهللا المذكوري(، واألستاذ )عادل بن المحجوب رفوش: (الشیخ
  
  .لصحیح البخاري) الروایة المغربیة( العمل على إخراج -8
  
  .للتربیة والثقافة) جمعیة إقرأ( تأسیس -9
  

  :للتربیة والثقافة والتي تم خاللھا) جمعیة إقرأ( المشاركة في األنشطة العلمیة بـ-10
  ).ابن أبي زید القیرواني(لـ ) مقدمة الرسالة( شرح -
  .حیح اإلمام البخاريمن ص) كتاب فضائل القرآن( شرح -
  ).مالك بن أنس(من موطأ اإلمام ) كتاب الطھارة( شرح -
  ).الحافظ ابن حجر العسقالني(لـ ) نخبة الفكر من مصطلح أھل األثر( شرح -
  .في مصطلح الحدیث) المنظومة البیقونیة( شرح -
  

  .یةللثقافة والریاضة واألعمال االجتماع) ملتقى األساتذة(قام بتأسیس جمعیة -11
  

  .-الكائن بحي الوئام باأللفة-بمسجد البر ) جمعیة البر(قام بالمشاركة في تأسیس -12
  ).جمعیة البر( أسند إلیھ اإلشراف على الجانب العلمي ألنشطة -
  

  : ولھ مجموعة من المحاضرات والشروح المسجلة من أبرزھا-13
  ).فتح المجید في شرح كتاب التوحید( سلسلة التعلیق على -
  ).الواسطیة(و) القواعد األربع(و) األصول الثالثة(لسلة شرح  س-
  ).البیقونیة(و) نخبة الفكر( سلسة شرح -
  ).السعدي(لـ) نظم القواعد الفقھیة( سلسة شرح -
  ).مقدمة ابن أبي زید القیرواني العقدیة( سلسة شرح -

admin
Line



  ).الشیخ بكر أبو زید(لـ ) حلیة طالب العلم( سلسلة شرح -
  ).الشیخ محمد بن عبد الوھاب(لـ ) شروط الصالة وواجباتھا( سلسلة شرح -
  ).طلبة الشیخ األلباني(لـ ) مجمل المسائل العلمیة في أصول العقیدة السلفیة( سلسلة شرح كتاب -
سلیم (و) علي حسن: (للشیخین)  في رمضان-صلى اهللا علیھ وسلم-صفة صوم النبي ( سلسلة شرح كتاب -

  ).الھاللي
  ).فضائل القرآن من صحیح البخاريكتاب ( شرح -
  

  .وغیرھا من الدروس المفردة والمواعظ
  

  :شرح فیھا) م2012( قام بإلقاء مجالس علمیة مكثفة ھذا العام -14
  )طرفة الطرف في مصطلح من سلف: (المسماة) منظومة ألقاب الحدیث (-
  ).اإلمام شرف الدین النووي( األربعین النوویة لـ-
  

  )محمد بن عبد الوھاب](1820[ شیخ اإلسالم كما قام بشرح كتب
  
  ) .كتاب التوحید الذي ھو حق اهللا على العبید (-أ 
  ).األصول الثالثة (-ب
  ).القواعد األربع (-ت
  ) .شروط الصالة (-ث 
  .بالرباط) عالل الفاسي( الدعوة لحضور بعض اللقاءات العلمیة التي كانت تحتضنھا مؤسسة -15
 ُنشر بجریدة -)  العالمة المغربي والمقاوم الوطني-اإلمام عبد الرحمن بن محمد النتیفي (ن  كتابة مقال بعنوا-16

 - ینایر -) 01(الموافق ) / 1432 (- محرم -) 26 (- السنة السادسة -) 91العدد  (-) السبیل المغربیة(
 ).م2011(



فتوى حول التوسعة على العیال یوم عاشوراء منقولة من موقع 
   )45441:  رقمالفتوى  ( مركز الفتوى

 : على الرابط التالي 
FatwaId=Option&howfatwas=page?php.index/fatwa/net.islamweb.fatwa://http

45441=Id&  

  

  :نص الفتوى 
  

الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آلھ وصحبھ، أما 
 : بعـد

فمن فعل ذلك بقصد التوسیع على األھل واألقارب فال بأس بھ، وقد 
ورد فیھ حدیث ولكنھ مختلف فیھ، فأكثر أھل العلم على تضعیفھ 

من وسع على :  صلى اهللا علیھ وسلم قال عن النبي عبد اهللاوھو عن
  .عیالھ یوم عاشوراء لم یزل في سعة سائر سنتھ

 في األوسط وفیھ الطبرانيرواه :  في مجمع الزوائدالھیثميقال 
   .منكر الحدیث: أبو حاتم قال محمد بن إسماعیل الجعفري،

: جابر الصحابيقال :  رحمھ اهللا تعالى في فیض القدیر المناويوقال
جربناه خمسین أو ستین : ابن عیینةاه فوجدناه صحیحًا، وقال جربن

  :  أحد أئمة المالكیةحبیب سنة، وقال ا بن

  ال تنس ینسك الرحمن عاشورا

  واذكره ال زلت في األخبار مذكورًا

   قال الرسول صالة اهللا تشملھ

  قوال وجدنا علیھ الحق والنورا

   من بات في لیل عاشوراء ذا سعة

  الحول مجبورابعیشتھ في  یكن



   فارغب فدیتك فیما فیھ رغبنا

   خیر الورى كلھم حیا ومقبورا

فھذا من ھذا اإلمام الجلیل یدل على أن للحدیث :  قال المؤلف 
  . أصًال

اتفقوا :  في أمالیھابن حجروقال :  رحمھ اهللا تعالىالمناويوقال 
: في موضع البیھقيعلى ضعف الھیصم وعلى تفرده بھ، وقال 

ال یصح إسناده، :  في اللطائفابن رجبأسانیده كلھا ضعیفة، وقال 
 عن ابن عديوقد روي من وجوه أخر ال یصح شيء منھا، ورواه 

وفي إسناده لین فیھ :  في أمالیھالزین العراقيقال أبي ھریرة، 
 حجاج بن نصیر ومحمد بن ذكوان وسلیمان بن أبي عبد اهللا

رھم في الثقات، فالحدیث حسن على  ذكابن حبانمضعفون لكن 
  . انتھى.  وفیھ زیادة منكرةابن ناصررأیھ، ولھ طریق آخر صححھ 

  .  بوضعھ ابن الجوزي حكمابن حجروتعقب 

وأما كالم أھل العلم في المسألة فقد اتفقت المذاھب األربعة على 
 الصاوياستحباب التوسعة على األھل في یوم عاشوراء، قال 

 ویندب في عاشوراء :تھ على الشرح الصغیرالمالكي في حاشی
  .انتھى. التوسعة على األھل واألقارب

لزكریا  في حاشیتھ على فتح الوھاب سلیمان الجمل وقال
فیھ التوسعة على العیال واألقارب، والتصدق  ویستحب: األنصاري

یجد شیئًا فلیوسع خلقھ  على الفقراء والمساكین من غیر تكلف فإن لم
   .انتھى. ویكف عن ظلمھ

وینبغي التوسعة : منتھى اإلرادات  الحنبلي في شرحالبھوتيوقال 
الحنفي في رد عابدین  ابنوقال : قال في المبدع. فیھ على العیال

 السیوطينعم حدیث التوسعة ثابت صحیح كما قال الحافظ : المحتار
بقصد التوسعة  ، وعلیھ فال بأس فیما ذكرت إن فعل.في الدرر

  .الواردة

    .  أعلمواهللا
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